
 
ATIVIDADES DOMICILIARES – 8º ANO 

                                                 VOZES VERBAIS (I) 

As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar 

se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. 

 

                               Voz ativa 

Na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. 

Exemplos: 

Bia tomou o café da manhã logo cedo. (Quem tomou o café?) 

Aspiramos a casa toda.  (Quem aspirou a casa?) 

Já fiz o trabalho. (Quem fez o trabalho) 

Na voz ativa, o sujeito é reconhecido no início da frase geralmente. 

 

Voz ativa Sujeito é o agente da ação. Exemplo: Vi a professora. 

     

                                   Voz passiva 

Na voz passiva o sujeito é paciente e, assim, não pratica, mas recebe a ação. 

Exemplos: 

A vítima foi vista ontem à noite. 

Aumentou-se a vigilância desde ontem. 

A voz passiva pode ser analítica ou sintética. 

Formação da voz passiva analítica 

A voz passiva analítica é formada por: 

Sujeito paciente + verbo auxiliar (ser, estar, ficar, entre outros) + verbo principal da ação conjugado no 

particípio + agente da passiva. 

Exemplos: 

O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. (O café foi tomado por quem?) 

A casa toda foi aspirada por nós. (A casa foi aspirada por quem?) 

O trabalho foi feito por mim. (O trabalho foi feito por quem?) 

Observe que o sujeito das frases do exemplo da voz ativa, na voz passiva aparecem ao fim de cada 

frase. 

Formação da voz passiva sintética 

A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal (devido ao uso do pronome se), é 

formada por: 

Verbo conjugado na 3.ª pessoa (no singular ou no plural) + pronome apassivador "se" + sujeito paciente. 

Exemplos: 

Tomou-se o café da manhã logo cedo. 

Aspirou-se a casa toda. 

Já se fez o trabalho. 

Voz passiva Sujeito sofre a ação. Exemplo: A professora foi vista. 

EMEF ODILO AFONSO THOMÉ 
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Retirado da Internet: https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/ 

*Assista aos vídeos abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r7O4bgngZeU 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=341&v=ZfBv1bArEi8&feature=emb_logo 

                          ATIVIDADES APÓS A VIDEOAULA DESTACADA ACIMA: 

1.Leia as frases abaixo e sublinhe quem ou o que pratica a ação das sentenças. 

Exemplo: 

a) As árvores foram derrubadas pelo vento.   

Quem fez a ação na frase? O VENTO, pois ele que derrubou as árvores. Logo quem praticou a ação foi o 

vento.                 

b) A geada queimou os cafezais.  

Quem queimou os cafezais? A GEADA, logo quem pratica a ação é a geada.         

    

c) Nós derrotamos o adversário.     

         

d) O pequeno garoto queimou-se.     

              

e) Essa matéria será explicada pelo professor 

amanhã. 

f) Carolina olhou-se no espelho.      

g) As flores são regadas pelo jardineiro.  

h) Encontrei-o na festa. 

i) Ele foi encontrado por mim.   

 

2. Compare as orações, após considerar que o sujeito da voz ativa é agente (é quem pratica a ação) e o 

sujeito da voz passiva é o paciente (é quem sofre a ação). 

 

I- Homens e mulheres valorizam o romantismo. 
 
II-O romantismo é valorizado por homens e mulheres. 
  
a-Qual o sujeito da frase I? É sujeito agente ou paciente? 
___________________________________________________ 
 
b- Qual o sujeito da frase II? É sujeito agente ou paciente? 
________________________________________________ 
 

3. Passe da voz ativa para a passiva analítica ou vice-versa. 

Exemplo: Os meninos serão cobrados pelo motorista do ônibus. 

Resposta: O motorista do ônibus irá cobrar os meninos. 

 

a) Os alunos vão ser treinados pelo José Antônio. 

 

b) Laura está comemorando as boas notas. 

 

c) A grande estrela do corpo docente desta escola 

vai publicar um livro. 

 

d) Um livro de crônicas dos alunos do 8º ano seria 

corrigido pelo professor. 

 

e) A vitória do time do 8º ano seria comemorada no 

ginásio da escola. 

 

f) Augusto doou suas roupas de inverno às pessoas 

desabrigadas.   

 

4. Passe da voz passiva analítica para a voz ativa. 

a) Os livros foram lidos pelos alunos. 

 

b) A madeira foi cortada pelo marceneiro. 

 

c) A venda foi aberta pela responsável. 

 

d) O bolo foi saboreado pelo aniversariante. 

 

e) Os políticos corruptos foram condenados pelo 

juiz.

https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/
https://www.youtube.com/watch?v=r7O4bgngZeU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=341&v=ZfBv1bArEi8&feature=emb_logo


 

5. Passe as frases abaixo para a voz passiva sintética. 

EXEMPLO: Casas restauradas são vendidas.   Resposta: Vendem – se casas restauradas. 

a) A grama do jardim foi cortada. 

b) O preço do arroz aumentou. 

c) Invadiram a assembleia. 

d) Encontraram uma possível vacina contra o vírus. 

 

6. Leia a tirinha e responda ao que se pede abaixo. 

 
a) Em que voz verbal está a fala do segundo quadrinho da tirinha acima? 

 

 

b) Como ficaria na voz passiva sintética o seguinte trecho “passou a respirar com ajuda de aparelhos”? 

 

 

7. Leia a tirinha abaixo e passe a frase do último quadrinho para a voz passiva analítica. 

 

 
www.jairkobe.com.br/category/blog/tirinhas 
 

 

Observação: As respostas deverão ser postadas preferencialmente na Plataforma EducarWeb (através 

de uma foto nítida da atividade realizada) ou entregues na escola. 

 

 

https://www.bing.com/search?q=guri+de+uruguaiana+tirinhas&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=&sc=0-0&sk=&cvid=DE9CAFA6DD2B496FB1AA6DE0E4484932
https://www.bing.com/search?q=guri+de+uruguaiana+tirinhas&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=&sc=0-0&sk=&cvid=DE9CAFA6DD2B496FB1AA6DE0E4484932

